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Svenska Pudelklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

SÖDRA AVDELNINGEN 

AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ 

 

 

 

              

 

 

Protokoll nr 7- 2020 fört vid möte med Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen den 22 april 2020. 
 

  Plats och tid:      Telefonmöte   kl 19.00 – 20.35                  

  Närvarande:      Ordförande   Christel Tevin    

     V.ordf           Cecilia Hörnlund 

   Ledamöter   Annette Lundfall                                                                     

 Lene Strandvad  från kl. 20.00 

 Karin Mars 

                                                                   Jenny Pettersson 

                                                                   Nancy Andreassen 

   Anmält förhinder:                                 Aleksandar Petrovic                                                                                                                                 

                                                     Emma Jarleswärd 

    

   Protokollet omfattar §§ 60 – 70.    
  

   §60  Mötets öppnande 
   Ordförande öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna.  
   Till sekreterare för mötet utsågs Karin Mars. 

     

   §61  Dagordningen.  
    Dagordningen godkändes.   

                                                                    

    §62  Val av justerare 

    Beslut: Cecilia Hörnlund utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

   §63  Föregående mötesprotokoll   
    Styrelsen gick igenom protokoll nr 6 -  2020.  

    Beslut: Styrelsen beslutar efter genomgång lägga protokollen till handlingarna. 

             

   §64  Inkommande skrivelser 200328-200421. 

Samtliga skrivelser har gått till styrelsen. 

a. 200331 - från SKK via CS Beslut om inställd utställning, Hässleholm. Tagit del. 

b. 200402 - från CS Medlemslistor per mars månad i Rushfiles. Tagit del. 

c. 200403 -  från ordf. SPK ”Hur påverkar Coronan avdelningarnas ekonomi?  

   Styrelsen diskuterar. Under rådande omständigheter har vi inga utgifter och vår ekonomi   

är god och påverkas inte i nuläget av situationen. 
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d. 200407 - från CS Brukshundklubben ang. inställda tävlingar. Tagit del. 

e. 200414 – från CS o. SKK Föreningskommitté erbjudande att testa styrelseportal gratis.     

Beslut: Styrelsens uppfattning är att systemet är för omfattande i sin administration för 

den lilla klubbens verksamhet och därmed i nuläget mindre intressant. Frågan tillhör  

SPK gemensamt och bör lämpligen tas upp på en verksamhetskonferens. 

f. 200415 – från CS beslut Icke hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del.  

     g. 200415 – skrivelse ang mottagare av listor i Rushfiles. Tagit del. 

     h. 200416 – från SKK via CS beslut om ändrad utställning Hässleholm 200523.Tagit del. 

     1. 200116 -  från CS Medlemslistor för mars i Rushfiles. Tagit del. 

     j.  200416 -  från CS ordf. ang coronakrisens inverkan på avdelningarnas ekonomi.Se ovan. 

     k. 200416 - från CS o Sv Brukshundklubben ang inställda officiella tävlingar.Tagit del. 

     l.  200416 - från SKK via CS– testa styrelseportal kostnadsfritt.  Se ovan. 

     m.200416 - från CS beslut icke hänvisning. Avser ej pudel. Se ovan. 

     n. 200417 - från CS Ang olika lösningar kring kommunikation inom klubben. 

         Beslut: Styrelsen beslutar föreslå att frågan tas upp för gemensam diskussion på den    

gemensamma  verksamhetskonferensen.     

     o. 200417 – från CS Protokoll nr 1-2020. Tagit del. 

     p. 200417 –från SBK ang avgifter vid inställda tävlingar. Tagit del. 

     q. 200417 –från CS Information från SKK till klubbarna ang Corona-krisen. Tagit del. 

     r. 200417 –från CS Allrounddomare G Bodegård avliden. Tagit del. 

     s. 200417 –från SKK föreningskommitté ang distansutbildningar och årsmöten. Tagit del.   

     t. 200417 – från SKK Avelskommitté rörande regler i FCI. Tagit del. 

     u. 200417 –från CS Restriktioner för klubbmöten pga Corona krisen. Tagit del. 

     v. 200417 –från SBK Datum för regelkonferens om bruks, lydnad o rallylydnad. Tagit del.  

     x. 200417 –från SKK Föreningskommitté tider för årsmöten och fullmäktige. Tagit del.  

     y. 200417 –från SBK Ny utbildning för tävlingsledare i lydnad. Tagit del. 

     z. 200417 –från CS Forskningsnyheter mars 2020. Tagit del. 

     å. 200417 –från CS Beslut Icke hänvisning. Avser ej pudel. Tagit del. 

     ä. 200417 –från CS Protokoll nr 3-2020. Tagit del. 

     ö. 200417 –från SBK regler för betalningar till tävlingar. Tagit del. 

    aa. 200417 -från SKK justerat uttalande ang inställd klubbverksamhet. Tagit del. 

    bb.200418 –från CS svar angående ny mottagare av listor i Rushfiles. 

Styrelsens beslut om anmälan av ny mottagare av listorna har tagits upp i CS som   

beslutat enligt förslag att Annette Lundfall är mottagare för Södra avdelningen. 

    cc. 200421-  från SKK Ändring av championatregler pga följderna i Corona pandemin. 

Tagit del. 

       

   §65 Ekonomi 

         Annette har skickat ut till styrelsen månatlig rapport och redovisar preliminär 

balansräkning och resultat per den 22 april. På grund av Corona pandemin är alla   

aktiviteter inställda vilket  brukar ge inkomster men också kostnader.  

       Ekonomin är dock tryggad med ett gott kapital i grunden. En viss eftersläpning i 

ekonomihandläggningen åtgärdas nu. 

           

      §66 Kommittéernas verksamheter  

        Informationskommittèn:  Manusstopp för material till PudelNytt är 15 maj. Styrelsen går 

igenom vilket material som ska in och fördelar uppgiften.  
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     Kommittén förarbetande pudlar: Arbetet fortsätter med tanken att kunna erbjuda ett 

BPH inom avdelningen. Instruktör, plats och deltagaravgift är de frågor som behöver     

lösas. 

         

            Kommittén för Medlems – och Pudelvård: Christel har kontakt med xxx xxx angående 

klipphelgen i oktober. Återkommer med datum. 

            Aleksandar har uppdraget att leta instruktör för en ev klipphelg i höst. 

            Lene kontaktar xxx xxx kring en idé om klippvisning via webinar.                 

            Uppfödarkommittèn:  Christel har kontakt med xxx xxx angående fortsatta  

föreläsningar via webinar där olika förslag finns. Planeringen fortsätter och datum för 

nästa webinar är den 27 maj och handlar då om avelsdjur.  

 

            Utställningskommittén: Ingen information idag om eventuell utställning i Falsterbo. 

 

     §67 Aktuella ärenden 

a. Årsplanering för styrelsens möten 

Beslut: Styrelsen beslutar hålla styrelsemöten per telefon den 9 juni , 7 juli, 4 augusti  

och 1 september. Därefter fattas beslut om möten resterande del av året. Möte den 7 

juli är preliminärt beroende på utvecklingen av Corona pandemin och inställda 

utställningar. 

b. Ombud/kontaktpersoner  

    Beslut: Styrelsen låter frågan bero då det på grund av pandemin inte är aktuellt att 

anordna någon forma av aktiviteter för närvarande. 

c. Styrelsens mailadresser. 

    Mail till styrelsen fungerar nu för alla sedan CS web.master redigerat i systemet. 

d. Dagordningen till PF. 

    CS har ännu inte meddelat datum för årsstämman/PF. Dagordning saknas således. 

e. Webinar/föreläsning ”I huvudet på en domare” med Mikael Nilsson Showdogs  

hade registrerat  26 anmälda inkl några från styrelsen. Ett nytt roligt sätt att träffas och 

utbildas på.      

f. Kontanthantering.   Annette har varit kontakt med övriga avdelningar för att höra hur 

de ser på frågan. Två av avdelningarna övergår helt till betalningar via Swish. Man ser 

lite olika på om man ska ha tillgång till lite kontanter för eventuella nödfall. 

    Beslut: Styrelsen beslutar arbeta för kontantfria utställningar. 

     

    §68 Övriga ärenden      
      Inga ärenden togs upp. 

     

    §69 Nästa möte är telefonmöte den 9 juni 2020.             

  

    §70 Mötet avslutas. 

       Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

          

     Vid protokollet 

 

      

      Karin Mars                           Christel Tevin                           Cecilia Hörnlund 

      sekreterare                            ordförande                                justerare                         

    

 


